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Ο Θεός Των Θαυμάτων
Από την Kiersten Paul

Οι μητέρες προορίζονται να διδάξουν τα παιδιά τους. Ωστόσο, μερικά σημαντικά
μαθήματα, μας διδάσκονται καλύτερα από τα παιδιά μας. Το μάθημα της παιδικής
πίστης είναι ένα από αυτά.
"Και είπεν· Αληθώς σας λέγω, εάν δεν επιστρέψητε και γείνητε ως τα παιδία, δεν θέλετε
εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών.Όστις λοιπόν ταπεινώση εαυτόν ως το παιδίον
τούτο, ούτος είναι ο μεγαλήτερος εν τη βασιλεία των ουρανών." (Ματθαίος ιη/18:3-4).
Η πίστη ενός παιδιού είναι χωρίς υποψία, κυνισμό ή φόβο. Είναι αθώο και έχει εμπιστοσύνη στον Θεό και
τον Λόγο Του. Η πίστη ενός παιδιού είναι αγνή και ειλικρινής. Ένα παιδί δεν αιτιολογεί γιατί ο Θεός δεν
κάνει κάτι. Υπάρχει μια απλή εμπιστοσύνη στην ικανότητα του Θεού να εκτελεί αυτό που λέει ο Λόγος
Του.
Όσον αφορά την πίστη για τα θαύματα και τις θεραπείες, τα παιδιά δεν διστάζουν να πιστέψουν. Η
κάποτε τετράχρονη κόρη μας, η Caroline, από μόνη της, ζήτησε να προσευχηθεί για τα πληγωμένα πόδια
της μητέρας μου. Γονάτισε στο πάτωμα, έβαλε τα μικρά χεράκια της στα πόδια της μητέρας μου και
προσευχήθηκε με μια απλή προσευχή πίστης. Αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα πόδια της μητέρας μου
επουλώθηκαν;
Καθώς περπατάμε ως ενήλικες με τον Θεό, είναι εύκολο να ταλαντευτούμε από τις αναπάντητες
προσευχές για θεραπεία και να υιοθετήσουμε ένα σκεπτικό απιστίας για να προστατεύσουμε τους
εαυτούς μας από την απογοήτευση. Μερικές από αυτές τις ιδέες μπορεί να περιλαμβάνουν "Δεν είναι το
θέλημα του Θεού" ή "Ο Θεός έχει ένα σχέδιο για αυτήν την ασθένεια."
Όταν διαβάζουμε τη Βίβλο, παράγεται πίστη πάνω σε αυτά που διαβάζουμε. “Άρα η πίστις είναι εξ ακοής,
η δε ακοή διά του λόγου του Θεού.” (Ρωμαίους ι/10:17). Μπορούμε να πιστέψουμε ότι έχει ήδη πληρώσει
για θεραπεία και είναι το θέλημά Του να θεραπεύσει. Ο Ησαΐας νγ/53:5 λέει, "Αλλ' αυτός ετραυματίσθη διά
τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη διά τας ανομίας ημών· η τιμωρία, ήτις έφερε την ειρήνην ημών, ήτο
επ' αυτόν· και διά των πληγών αυτού ημείς ιάθημεν.”
Πρόσφατα, θεραπεύτηκα από ένα πρόβλημα στον ώμο μου που είχα εδώ και δεκαοχτώ χρόνια. Είχα
προσευχηθεί πολλές φορές, χωρίς θεραπεία. Κατά τη διάρκεια μιας ενέργειας θαυμάτων σε μια
πρόσκληση στον άμβωνα, συνειδητοποίησα ότι έπρεπε απλώς να Τον πιστέψω και να Τον αποδεχτώ για
όσα λέει ο Λόγος Του. Ο Ιησούς είχε μαστιγωθεί για τη θεραπεία μου και η θεραπεία ήταν δική μου.
Έπρεπε να το πιστέψω και να το λάβω. Εκείνη την ημέρα θεραπεύτηκα. Όχι μόνο ο ώμος μου

επουλώθηκε αλλά επίσης και μια ασθένεια στα μάτια από την οποία υπέφερα. Ο Θεός ήθελε να το κάνει,
αλλά μου έλειπε η παιδική πίστη.
Ακριβώς όπως η κόρη μου, η οποία ήξερε ότι ο Ιησούς θα θεραπεύσει τη μητέρα μου, ας βρεθούμε κι
εμείς να λέμε όπως στον Λουκά α/1:38, "Γένοιτο εις εμέ κατά τον λόγον σου."
Σημείωση: Η Keirstin Paul είναι μία γεμάτη ευγνωμοσύνη, που σκορπίζει χαμόγελα - μαμά, που αγαπάει τον Ιησού-μαμά,
αφιερωμένη στο να λάμπει το φως αυτού του ένδοξου Ευαγγελίου. Επί του παρόντος, εργάζεται για τον Θεό στη Βαρκελώνη της
Ισπανίας, μαζί με τον όμορφο σύζυγό της Ryan και τα αγαπημένα παιδιά της, Caroline και Monte. Είναι κόρη των ιεραποστόλων
Monte και Dianne Showalter και μεγάλωσε στην Κεντρική Αμερική.

Είναι Θεός τον Θαυμάτων
Από την Francisca Kear

Ήταν σε μια εποχή βαθύ πόνου όπου άρχισα να αναζητώ την παρουσία του Κυρίου.
Βρέθηκα να είμαι μόνη και χωρίς καν να μιλάω τη γλώσσα της χώρας εκείνης, φώναξα
στον Θεό για ένα θαύμα. Μου απάντησε με τέτοιο τρόπο που ένιωσα πως κάτι άλλαξε.
Δεν είχα ιδέα ότι ο Θεός με διαμόρφωνε, με έκανε να είμαι ολόκληρη από μέσα προς τα
έξω. "Συ είσαι ο Θεός ο ποιών θαυμάσια· εφανέρωσας μεταξύ των λαών την δύναμίν
σου." (Ψαλμός οζ/77:14).
" Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν
θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα "
(Ιωάννης ις/16:13).
Καθώς του φώναξα, με ελευθέρωσε από τον πόνο και την κατάθλιψη. Αλλά χρειαζόμουν κάτι
περισσότερο. Πολλές φορές, ένιωθα άδεια και απελπισμένη - μέχρι που μια μέρα υπάκουσα στη φωνή
του Θεού. Στη πιο σκοτεινή ώρα της ζωής μου, έκανε ένα θαύμα. Με έφερε πίσω, και είπα ναι, Κύριε,
γενηθήτω το θέλημά Σου.
Όντας η μεγαλύτερη από δώδεκα παιδιά, έμαθα να εμπιστεύομαι τον Θεό που εργάζεται θαύματα από τη
μητέρα μου. Προσευχόμασταν ως οικογένεια και μας έλεγε να είμαστε πάντα υπάκουοι και να κάνουμε το
θέλημά Του. Ως παιδί, είδα πώς η πίστη της μητέρας μου έφερνε φαγητό στο τραπέζι μας. Πολλές φορές,
δεν είχαμε καθόλου φαγητό και κανέναν τρόπο να το αγοράσουμε. Η μαμά μου προσευχόταν στον Θεό
των θαυμάτων κατά τη διάρκεια της νύχτας και την επόμενη μέρα το φαγητό παραδίδονταν στο κατώφλι
μας. Έμαθα να Τον εμπιστεύομαι στα μικρά πράγματα και να Του δίνω τη δόξα. Είναι ο Θεός των
θαυμάτων και δεν είναι ποτέ αργά.
Ο Θεός αποκάλυψε την υπερφυσική Του δύναμη με πολλούς τρόπους στη ζωή μου. Δουλεύει πέρα από
την ανθρώπινη κατανόηση. Υπηρετούμε έναν πιστό Θεό που επιθυμεί την πίστη μας. Είναι ο θεραπευτής
όλων των ασθενειών. Αυτός είναι ο προμηθευτής μας, ο ελευθερωτής μας, η ειρήνη μας, η χαρά μας. Η
αρχή και το τέλος της πίστης μας, Αυτός είναι που μας επέλεξε και μας καλεί. Είμαστε πρόθυμοι; Εγώ
ειμαι! Εσύ είσαι;
Εάν αισθάνεστε αβέβαιοι, άδειοι, χαμένοι εν μέσω όσων βλέπετε ή ακούτε, επιστρέψτε στον Λόγο του
Θεού. Μετανοήστε. Συγχωρείστε. Φωνάξτε στον Ιησού. Φτιάξτε έναν τόπο λατρείας στην προσευχή.
Κάντε αυτό που σας ζητάει ο Κύριος να κάνετε τώρα προτού να είναι πολύ αργά.
" Αυτός είναι καύχημά σου, και αυτός είναι Θεός σου, όστις έκαμε διά σε τα μεγάλα ταύτα και τρομερά, τα
οποία είδον οι οφθαλμοί σου." (Δευτερονόμιο ι/10:21).
Αυτός είναι ο Θεός των θαυμάτων, των σημείων και των τεραστίων. Τίποτα δεν είναι αδύνατο μαζί Του.

Σήμερα είμαι εδώ γιατί έκανε ένα θαύμα στην ψυχή μου. Με ολοκλήρωσε και μου έδειξε ξεκάθαρα ότι μου
δίνει μια ελπίδα και ένα μέλλον. Κάποιος μεσολάβησε, ο Κύριος άκουσε και ήρθε για να με σώσει.
Πιστεύω ότι κάθε δάκρυ είναι μια προσευχή για ένα θαύμα που περιμένει να συμβεί. Η απάντηση είναι
στο δρόμο.
Σημείωση: Η Francisca Kear μετακόμισε από τη Βραζιλία στις ΗΠΑ το 2001 και έμαθε μόνη της Αγγλικά. Είναι μια μητέρα
προσευχής και η σύζυγος του ποιμένα της Εκκλησίας Living Water Apostolic Church στο Caribou, Maine.

Είναι Ακόμη ο Θεός Των Θαυμάτων
Από την Maci Pedigo

Κάποιοι θα έλεγαν ότι τα θαύματα δεν συμβαίνουν σήμερα. Εγώ είμαι πεπεισμένη για το
αντίθετο.
Ο ήλιος έλαμπε έντονα στις 28 Μαρτίου του 2011. Ταξιδεύοντας για το Σικάγο για ένα
ανοιξιάτικο διάλλειμα, ο αδερφός μου, ο Georgeon οδηγούσε με τον μπαμπά στο κάθισμα
του συνοδηγού ενώ η μαμά μου και εγώ καθόμασταν πίσω. Ήμασταν για λίγο στο δρόμο,
όταν άκουσα τη μαμά να φωνάζει, "ΙΗΣΟΥ!" Σε αργή κίνηση, είδα μέσα από το παρμπρίζ
το έδαφος να γέρνει σε περίεργη γωνία. Έκλεισα τα μάτια μου και μαζί με τη μαμά φώναζα και εγώ,
"Ιησού!" Σκέφτηκα, "αναποδογυρίσαμε! Οι άνθρωποι πεθαίνουν όταν αναποδογυρίζουν!"
Ενώ ταξιδεύαμε με ταχύτητα στον αυτοκινητόδρομο, ο άξονας είχε σπάσει αναγκάζοντας το όχημα μας να
αναποδογυρίσει δύο φορές, σέρνοντας μας στη μέση της κίνησης. Ευτυχώς, οι μπροστινοί τροχοί
έπιασαν ένα χαλύβδινο καλώδιο, που μας σταμάτησε. Το αυτοκίνητο είχε προσγειωθεί στην πλευρά του
οδηγού, και ο μπαμπάς μου και εγώ κρεμόμασταν από τις ζώνες ασφαλείας μας. Αφού βεβαιωθήκαμε ότι
κανείς δεν τραυματίστηκε, ακούσαμε βήματα ανδρών στο πλάι, στην οροφή πλέον του αμαξιού. Έβγαλαν
τον μπαμπά πρώτα και μετά τους υπόλοιπους.
Η οικογένειά μας στάθηκε μαζί, αβλαβής, κοιτάζοντας τα συντρίμμια. Καθώς αφιερώσαμε λίγο χρόνο για
να ευχαριστήσουμε τον Θεό για την προστασία Του, κάποιος φώναξε το όνομα του μπαμπά μου. Το
μουσικό συγκρότημα γνωστό ως Royal Tailor Band σταμάτησε. Φόρτωσαν τα πράγματά μας στο
φορτηγό τους και μας πήγαν στο σπίτι του ξαδέλφου μας, το οποίο ήταν μόλις λίγα μίλια μακριά.
Αφού δημοσιεύσαμε φωτογραφίες του ατυχήματος στο Facebook, μια από τις κυρίες της εκκλησίας μας
έστειλε στη μαμά ένα email που εξηγούσε ένα όνειρο που είχε δει έξι εβδομάδες νωρίτερα. Είχε δει το
αυτοκίνητό μας να καταστρέφεται. Είδε τον μπαμπά να κρέμεται στη ζώνη ασφαλείας του καθίσματος,
νεκρός. Ο οδηγός, τον οποίο δεν αναγνώρισε, στράφηκε σε αυτήν και είπε, «Προσευχήσου για την
οικογένεια Pedigo». Προσευχήθηκε αμέσως και στρατολόγησε δύο ακόμη κυρίες να προσευχηθούν. Την
ημέρα του ατυχήματός μας, οδηγούσε τη στιγμή που ο Κύριος την ώθησε να προσευχηθεί για μας.
Σταμάτησε στην άκρη του δρόμου, κάλεσε τις γυναίκες που προσεύχονταν μαζί γι’ αυτό και άρχισε να
μεσολαβεί για εμάς. Η χρονική σφραγίδα της ανάρτησης στο Facebook της μαμάς ήταν η ακριβής στιγμή
που της ζητήθηκε να σταματήσει στην άκρη και να προσευχηθεί.
Έξι εβδομάδες πριν από τη στιγμή του μεγαλύτερου κινδύνου μας, ο Θεός χρησιμοποίησε ένα όνειρο για
να παροτρύνει τις προσευχές ως κάλυμμα, να μας προστατεύσει από το θάνατο. Είχε τα πάντα υπό
έλεγχο. Μας προμήθευσε ακόμη και μεταφορά σε ασφαλές μέρος μετά το ατύχημα.
Ο Θεός εξακολουθεί να κάνει θαύματα. Ακούει τις προσευχές μας και αν η ανάγκη είναι μεγάλη ή μικρή,
είναι ίδια για Εκείνον. Όπως λέει στον Ιερεμία λβ/32:27, "Ιδού, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός πάσης σαρκός·
είναι τι πράγμα δύσκολον εις εμέ;"

Σημείωση: Η Maci Pedigo είναι απόφοιτος του Indiana Bible College και αυτή τη στιγμή υπηρετεί ως διευθύντρια μουσικής και
βοηθός διοίκησης στο Haven of Hope στο New Haven του Κονέκτικατ.

Από την Συντάκτρια
Ο Θεός Κάνει Θαυμαστά!
Ο Θεός ανοίγει πολλές πόρτες και αυτό το ηλεκτρονικό έντυπο είναι τώρα διαθέσιμο στα Αγγλικά,
Ισπανικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Ελληνικά, Αραβικά και Φαρσί,
Τσέχικα, Σουαχίλι, Ουγγρικά και Ταγγαλέζικα, Ινδονησιακά και Ρουμανικά, Ιταλικά, Νορβηγικά,
Πολωνικά, Ινδικά, Γεωργιανά, Ιαπωνέζικα, Σουιδικά, Βιετναμέζικα, Μπάγκλα, Τάι.

Παρακαλούμε βοηθήστε μας να
βρούμε περισσότερους μεταφραστές!
Επισκευτείτε το Ladies Prayer International στο Facebook και κάντε "like"
στη σελίδα µας!

Ποιοι είμαστε… Από το 1999: Οι Γυναίκες Προσευχής Διεθνώς αποτελέστηκαν από γυναίκες σε
παγκόσμια κλίμακα που συναντώνται την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα για να ενωθούν και να
επικεντρωθούν στην προσευχή για τα παιδιά τους και τα παιδιά των τοπικών εκκλησιών και
κοινοτήτων.
Η Αποστολή μας… Είμαστε δεσμευμένες στην πνευματική διατήρηση αυτής της γενιάς και της
μετέπειτα και την πνευματική αναστύλωση των προηγούμενων γενεών.
Οι Ανάγκες μας… Γυναίκες αφιερωμένες που θα συναντούνται μαζί την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα
και θα προσεύχονται συγκεκριμένα για τα παιδιά τους.
Τρεις Προτεραιότητες Της Προσευχής…

•
•
•

Η σωτηρία των παιδιών μας (Ησαΐας 49:25, Ψαλμοί 144:12, Ησαΐας 43:5-6).
Ότι θα πάρουν την ευθύνη της πίστης σε μια υπεύθυνη ηλικία (Α Ιωάννη 2:25-28, Ιάκωβος 1:25).
Ότι θα μπουν στην διακονία του θερισμού του Κυρίου (Ματθαίος 9:38).

